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Gloednieuwe atle�ekpiste in gebruik
genomen
Eerste fase Masterplan Wembley afgerond

Vandaag wordt de nieuwe atle�ekpiste op de Wembley in gebruik genomen. Atle�ekclub Koninklijke

Kortrijk Sport (KKS) organiseert vandaag zelf al een mee�ng om de piste feestelijk te openen.

Masterplan Wembley
De oplevering van de piste betekent ook de afronding van fase 1 van Masterplan Wembley, het plan

waarmee we van SC Wembley dé sportsite van Noord-Kortrijk willen maken. De volgende fase is de

uitbreiding en op�malisa�e van het hoofdgebouw. Die fase werd ondertussen al in gang gestoken. Later

wordt de tribune aan de atle�ekpiste nog gerenoveerd, ook zal er een extra sportveld worden aangelegd.

Ten Noorden van de Leynvaalsstraat wordt verder nog een parking aangelegd en de aanleg van de fiets-

en groenstructuur tussen de Moorseelsestraat en de Leynvaalsstraat valt ook onder dit masterplan. Die

fiets- en groenstructuur is onderdeel van een groter geheel dat Bissegem op een veilige manier moet

verbinden met het centrum van de stad. Garrincha werkt ondertussen naars�g verder om een padel- en

petanqueclub te doen verrijzen naast de atle�ekpiste. De bar die daar onderdeel van is moet het

kloppend hart worden van de Wembley.

Investering van €1.150.000
De werken vingen aan 28 september 2020. Met een geplande oplevering begin juni werd de piste net

iets later opgeleverd dan voorzien. De werken lagen perfect op schema tot begin mei. Voor de aanleg van

de kunststo�oplaag dient het echter droog weer te zijn en mei was een koude, na�e maand.

Ondertussen werd de toplaag aangelegd in goede omstandigheden waardoor de kwaliteit van de piste

ideaal is. De aanleg van de piste zelf kos�e €1.050.000, in de technieken werd nog eens €100.000

geïnvesteerd.

Wat werd er precies aangelegd?
- Uitbreiding van 6 naar 8 banen
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- Nieuwe riolering

- Nieuw watersysteem om de steeplesloot te vullen en de zandbakken (verspringen) te bevoch�gen

- Nieuwe boordstenen en randverhardingen (betonstraatstenen en grasbetondallen)

- Nieuwe pisteverharding: onderlaag in asfalt en bovenlaag in kunststofverharding

- Nieuwe afslui�ng omheen de piste met diverse toegangspoorten voor atleten en materiaal

- Uitbreiding van de verspringzone (ook voor hink-stap-springen) van één naar twee aanloopstroken en

van één naar twee zandbakken. Dit ifv springen met wind in de rug bij wedstrijden en meer

trainingscapaciteit.

- Uitbreiding van één hoogspringstand tot een volwaardige hoogspringzone met een weds�jdconforme

hoogspringstand en een trainingsstand

- Vernieuwen van de aanloopzone voor speerwerpen

- Vernieuwen van de polsstokzone (nieuwe aanloop, nieuwe dugout, nieuwe polsstokstaanders met lat,

nieuwe mat)

- Volledig vernieuwen van de hamerslinger- en discuszone (nieuwe werpcirkels, nieuwe veiligheidskooi)

- Nieuwe steeplesloot

- Nieuwe kogelstootzone met twee werpcirkels (verdubbelen van de trainingscapaciteit)

- Plaatsen van 4 evenementenkasten waarin diverse technieken zijn voorzien (meetsysteem

loopnummers, aansluitmogelijkheden audio)

- Nieuw audiosysteem met vaste luidsprekers op de masten

- Nieuwe pisteverlich�ng (LED-verlich�ng ifv elektriciteitsverbruik) en extra verlich�ng ter hoogte van de

finish (ifv het nemen van finishfoto’s)

Met de oplevering van de atletiekpiste komt Masterplan Wembley nu echt onder
stoom. Na dik 20 jaar was de piste tot op de draad versleten. Ik ben super
tevreden dat we onze belofte om deze te vernieuwen vandaag al kunnen
inlossen. De aanleg van de piste werd trouwens in nauw overleg gedaan met
de club. Op deze manier zal KKS flink wat meer trainingscapaciteit hebben. Ik
denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van 6 naar 8 banen en de nieuwe
hoogspringzone. Dit zal niet enkel de atleten ten goede komen, maar moet ook
de Guldensporenmeeting naar een nog hoger niveau tillen.
— Arne Vandendriessche - schepen van Sport



De oude piste dateerde nog van 1998 en was dus aan vervanging toe. Het
eindresultaat is een magnifieke piste die één van de best uitgeruste zal zijn in
België. Dankzij de samenwerking met de stad is de piste ook écht zoals we
hem willen. De extra capaciteit op de piste zal ervoor zorgen dat onze club fors
kan doorgroeien. Met onze nieuwe accommodaties willen we de laatste stap
zetten van het Europese meetingcircuit naar het World meetingcircuit met onze
Guldensporenmeeting. Ook willen we op korte termijn het Belgisch
kampioenschap naar Kortrijk halen.
— Pol Parmen�er - voorzi�er KKS


